BRITANNIA
16th June, 2020

/

1.

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai- 400 001

2.

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai- 400 051

(
I

Dear Sir/Madam,
Sub:
Ref :

Newspaper Advertisement for transfer of equity shares of the Company to the DEMAT Account
of the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today i.e., 16th June 2020
regarding transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).
Request you to please take the above information on records.

Thanking You
Yours faithfully,
For Britannia Industries Limited

T. V Thulsidass
Company Secretary
Membership No.: A20927
Encl: As above

Britannia Industries Limited

Prestige Shantiniketan, The Business Precinct
Tower C, 16th & 17th floor, Whitefield Main Road
Mahadevapura Post, Bengaluru-560048
Fax No: 080 37687486, Board No: 080 37687100

Registered Office - S/1A, Hungerford Street,
Kolkata- 700017, West Bengal.
CIN No.: L15412WB1918PLC002964
Email: investorrelations@britindia.com
Website: www.britannia.co.in
Tel No: 033 22872439/2057, Fax No: 033 22872501
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আরও খবর

৬
মশণবদ
নাম পদবী পরবতন

সংবাদ প তদন,
মেল বার ১৬ ন ২০২০

কননমন মোন ও সাসয কে এই কটর বয বহার চাইছ আইসএমআর

রাজধানীর করানা পরসত নয় সবদ ল

রয াপড অয ানজন লটস কটর সুপারশ দলর হাসপাতাল পরদশ ন শাহ
মোমনাথ রায় l নয়াদল

শধমু াত কননমন লোন ও সািয সবা
লকনগলত কোনার চকৎসায়
রয াপড অয ানজন লটস কট বয বহার
করার সুপারশ করল আইসএমআর।
বতমান কোনা লটস করা হয়
আরট-পসআর, টনয াট ও সবনয াট

পদতর সাহাযয। এগলর মাধয ম
লটস করল ফল আসত সময় ললগ
যায় ’ লথক পাঁচ ঘণা। তব লযহতÓ
লদশ কোনা সংকমণ অতয ন
দতহার বাড়ছ, তাই লবশ সংখয ক
লটস ও দত ফলাফল হাত লপতই
এই সদান। যদও রয াপড অয ানজন
লটস কটর উপর লোখ বন কর ভরসা
করত পারছ না আইসএমআর। এই

লটস যাঁদর কোনা পজটভ আসব,
তাদর লিত দত পযাি বয বিা
লনওয়ার কথা বলা হলও যাঁদর
রোট লনগটভ আসব, তাঁদর
লিত আরট-পসআর লটস কর
নিত হয় লনওয়ার কথা বলা হয়ছ।
কারণ, এই পদ তত পজটভ রোট
সেতার পরমাণ ৯৯.৩ শতাংশ লথক
একো শতাংশ হলও লনগটভদর

লিত তা ৫০.৬ লথক ৮৪ শতাংশ।
তাই এই পদ ত সমণূ র
  প গহ ণোগয
না হওয়ায় আপাতত শধু কননমন
লোন ও সািয সবা লকনগ
  লতই এই
লটস করার সুপারশ করছ
আইসএমআর। কারণ, এই ই লিত
সাভাবকভাবই রোট পজটভ
আসার সমাবনা লবশ থাক।
রয াপড অয ানজন লটস কটর
মাধয ম পরীিার ১৫ লথক ৩০
মনটর মধযই রোট চল আস।
তাও আবার লয াবর বশষজ উপকরণ
ছাড়া। তব এই লটস করার অনয তম
শত হল, নমুনা সংগ হর পর দত
 তার
পরীিা করা। কারণ দিণ ল¨রয়ার
এস ড বাোসনসরর মতর এই
কট নমুনা সংরিত থাকার লময়াদ
মাত এক ঘণা। এই পদতত লটস
করত লালা, থুতÓ বা গলার রসর
েোজন লনই। নাক লথক লনওয়া
লালার নমুনাই যথষ।

মুখয মনীর মময়র

মেসড অযাসটস রকভার বাঞ,

বধমান (১৪৮১৭)

উলাস মগট নং—১, বধমান—৭১৩১০৪ (পিমবঙ)

দখল বজপ অযাপনডি—৪ [ রল—৮(১)] (িাবর সমতর জনয)
আম লৌরহর লঘাড়াই, পতা বঁ সন গাম
+ লপাঃ- ধুলয়াপুর পঁাশকুড়া লজলা পূব
লমদনীপুর। আমার জমর লরকড
খতয়ান নং - ১৫৮ লজ.এল নং ২১৫
ভÓলকম লৌর দাস, পতা বসন দাস
রহয়াছ। তমলুক চীফ ডসয়াল
লমজসট কতåক এফডভট বল
লৌরহর লঘাড়াই, পতা ঁ বসন লঘাড়াই
ও লৌর দাস পতা ঁ বসন দাস এক ও
অভন বযি বলয়া পরচত হইলাম।

কমখাল

মনাটস

লযহতÓ সকরউটাইজশন অযান রকনসাকশন অফ ফনািয়াল অযাসটস অযান এনফাসমন অফ সকউরট ইনারস অযাক,
২০০২ (২০০২—এর অযাক ৫৪)—এর অধীন মসট বযাঙ অফ ইনয়ার অনুমাদত অফসার হসাব এবং সকউরট ইনারস
(এনফাসমন) রলস ২০০২—এর (রল ৩)—এর সহত পঠত ১৩(১২) ধারার অধীন অপত িমতা েয়াগ কর নম সািরকারী
উি বজির তারখ লথক ৬০ দনর মধয বজিত উলখত অথাি পরশাধ করত লনাটশ ইসুয করছন। ঋণগহীতা অথাি
পরশাধ করত বযথ হওয়ায় এতদারা ঋণগহীতাগণ/জামনদাতাগণ এবং জনসাধারণক লনাটশ লদওয়া হে লয, নম সািরকারী
সকউরট ইনারস এনফাসমন রলসর রল ৮—এর সহত পঠত অযাকর ১৩(৪) ধারার অধীন তার (পুং/সী) উপর অপত
িমতা েয়াগ কর ঋণগহীতার লদওয়া তারখ অনুযায়ী এখান নম বণত সমতর দখল নয়ছন।
নদষভাব ঋণগহীতাগণ/জামনদাতাগণ এবং জনসাধারণক এতদারা সমতর সে ললনদন না করত বলা হে এবং উি
সম ত নয় লকানওরকম ললনদন করল তা অথাি তদাপর সুদ মসট বযাঙ অফ ইনয়ার চাজস াপি হব। সকওরড অযাসট
উদার করত পাপব য সময়র মপিত অযাকর ১৩ ধারার উপধারা (৮)—এর নয়মাবলী অনুযায়ী ঋণগহ ীতাগণ/জামনদাতাগণর
দৃি আকষণ করা হে।
ক) ডমান বজপর তারখ
খ) দখল বজপর তারখ
গ) বকয়া অথাংক

ঋণগহীতা/ জামনদাতার নাম
এবং ঠকানা

টাইটল ডড দারা জমাকৃত বযাঙ বনকী
সমির ববরণী

ঋণগহীতা : মমসাস গন মগাি
য়লাস পাঃ লমটড
নাচন লরাড, লবনাচত, গাপুর, লজলা—
পিম বধমান, পন—৭১৩২১৩
পরচালকগণ : ১) নমল কুমার লঘাষ,
২) েীমত শকা লঘাষ, ৩) ময়ূখ লঘাষ, ৪)
মমনাক লঘাষ,
রাসা নং ২৮ সুভাষ পলী, লবনাচত,
গাপুর, পন—৭১৩২১৩

লেণ—বাস, ডড নং ১৯৯৭—এর ১১৬৭, গাপুর—১৩,
লবনাচত, লরাড নং ২৮ সুভাষপলী, লহািং নং ৯৯,
তার উপর বাড়, যাহার জমর পরমাপ ০২ কাঠা ১০
ছটাক অথবা ৪১/২ শতক, খতয়ান নং ১২০, আর এস
পট নং ৬৯০, লজ এল নং ৬৭, লমৗজা—লবনাচতত
অবিত জম এবং বাড়র ইএম—এর সমগ অবেদয
অংশ। চতÓসীমা : উতর : বাউনার লদওয়াল, দিণ—
এস এন পাণর বাড়, পূব— ১২ ফÓট েশস জায়গা এবং
বারয়াস হাউজ, পিম : ১০ ফÓট েশস বড় রাসা।

১. ২১.০১.২০২০
২. ১১.০৬.২০২০
৩. টাঃ ৪,০৮,৭৯,৫৩৭.০০
(টাঃ চার লকাট আট লি
ঊনআশ হাজার, পঁাচশত
সঁাইতশ টাকা মাত)
১৫.০১.২০২০ তারখ
অনুযায়ী তৎসহ পুঞীভÕত সুদ
এবং অনযানয চাজসমূহ

ঋণগহীতা : নরভন মকাি মসারজ
পাঃ লমটড
মরজসাড অফস : ৩০, লবনি সট,
২য় তল, সুযট নং ৫, কলকাতা—৭০০০০১
এই ইউনট : গাম—বারমারা, লপাঃ অঃ
পয়ারডাবা, থানা—বষুপুর, লজলা—
বঁাকুড়া, পন—৭২২১৬৪
জামনদাতা : শী নীরজকুমার বনসল ও
শীমত মজযাত বনসল,
৩০, লবনি সট, ২য় তল, সুযট নং ৫,
কলকাতা—৭০০০০১

লজলা—বঁাকুড়া, পন—৭২২১৬৪, থানা—বষুপ
 রু , বারামারা—
লপয়ারাডাবার অধীন কমবশ লমাট ৯.৬৭ একর
মাপর লবয়ারং লসল ডড নং ১৯৮৪, ১৯৮৬ এবং
১৯৮৭ বছরর I—২৯১০, ২৯৩৬, ২৮৭৪, ২৮৭৫,
৩০৯৬, ৩১১৫, ২৯১৩, ২৯১৬, ২৯২৫, ২৯৩৯,
২৯১৫, ২৯২০, ২৯৩৪, ৩৬৭৯, ৩০৯৩, ৩৬৪৬,
১৮৭৭, ৪৯৮৬, ১৫০৯, ৩১৮০, ৩০৫৩, ১৯০৭,
১৯০৬, ১৯০৫, ১৮৮০, ১৮৮৩, ৪৭৩৪, ২৯৩০,
২৯০৯, ২৯০৫, ২৯২২, ২৯০৩, ২৯০৪, ২৯২৯, লজ
এল নং ১৫০, লমৗজা—ভাণারাত অবিত পযান ও
লমশনারজ এবং জম ও বাড়র সমগ অবেদয অংশ।
সমিট নরভন মকাি মেটারজ পাঃ লমটডর
নামাঙত।

১. ০৬.০১.২০২০ (কাগজ
েকাশত তারখ
১৫.০১.২০২০)
২. ১২.০৬.২০২০
৩. টাঃ ৯,১০,৪৫,৪৬৯.০০
(টাঃ নয় লকাট দশ লি
পঁয়তালশ হাজার, চারশা
উনসতর টাকা মাত)
০৬.০১.২০২০ তারখ
অনুযায়ী তৎসহ পুঞীভÕত সুদ
এবং অনযানয চাজসমূহ

তারখ : ১৬.০৬.২০২০, সান : বধমান

অনুমাদত অাধকারক, মসট বযাঙ অফ ইনয়া

বয়র আসর
মোশয াল
ডসটয ািংয়র
দফারফা

বুদদব মসনগপ

লহভওয়ট কলযাণম। অথাৎ ওজনদার
বয়। সাতসকালই হল মালাবদল।
বাজল না নাদশর ম। অথাৎ সানাই। ই
সমদ ায়র মধয বয়। তাই নাদশর ম
বাজন। তব করানা আবহ বয়
হলও মুখয মনীর লময় বল কথা।
লসখান আবার লসাশযাল ডসটযািং
চল নাক। মালাদবলর সময় শকয়
লতালা হয় লসাশযাল ডসটযািং।
এমনকী মুখয মনীর মুখ ছল মাসহ ীন।
তাই নয় সকাল লথকই দিণর
রাজয লকরল ড় হইহই রব।
লসাশযাল মডয়ায় সমালাচনার ঝড়।
হলিÓল লকরলর মুখয মনীর লময়র
বয়ক লকন কর। কয়কদন
ধরই আরব সাগরর পাড় একর পর
এক বতকর লঢউ আছড় পড়ছল।
বতকর লকন বন ত ছলন মালয়াল
রাজযর মুখয মনী পনারাই বজয়নর
লময় ট বীণা। দতীয়বার বয়
করছন। পাত দলর যুব সংগঠনর
সবভ
 ারতীয় সভাপত ও বজয়ন ঘনষ
মহমদ রয়াজ। জনসমি জানাজান
হতই ময়দান নাম দিণর কছ
হনত ব াদী সংগঠন। লসাশযাল মডয়ায়
একর পর এক লগালাবষণ করত
থাক। চল নানারকমর কটÕি।
করানা আবহ লখাদ মুখয মনী লকন
এই বয় লমন নলন তা নয়ও
সমালাচনা হয়। লসাশযাল মডয়ায়
আলাচনার বষয়বস হয় ওঠ এই
লহভওয়ট বয়। তাই লসামবার
মালয়ালদর লচাখ ছল
তরবননপ রু মর মুখয মনীর
বাসভবন ‘কপ হাউস’-এর দক।
লকমন হয় লসই বয়, জানত উৎসুক
ছল লকরলবাসী। এদন সকাল
লথকই একর পর এক কালা কাচ
লদওয়া গাড় ঢÓক যায় ‘কপ হাউস’এর ভতর। তব সংখযায় খুবই কম।
ধসাদা মুন ও শাট পর হাজর হন
রয়াজ। সে হাত লগানা আতীয় ও
বনÓ। তারপরই বন হয় যায় ‘কপ
হাউস’-এর দরজা। জনা পঞাশ
ঘনষর উপিতত হয় মালাবদল।
খাওয়াদাওয়া। কন লয বয়র শর
বতক দয়, তা ক কখনও বতক
ছাড়া সমন  সমব ? তাই হল। পরবার
ও ঘনষ দর েক
 াশ করা ছব দত

ছড়য় পড় লসাশযাল মডয়ায়। লদখা
যায় মালাবদলর সময় সামাজক
রত বধ শকয় লতালা হয়ছ।
উপিতদর অনকর মুখ ফাকা।
এমনকী মুখয মনী পনারাই বজয়নর
মুখও মাসহ ীন। তার গা লঘঁষই দাড়য়
অনযরা। লকাভড-১৯ক বুড়া আঙÓল
লদখােন সকল। বজপর মুখপাত
পদক
 মু ার বলন, “বয়টা পুরাপুর
বযিগত বষয়। এই নয় কছ বলব
না। তব মুখয মনী রাজযর মুখ। তন
যদ আইন না মানন তা ঃখজনক।’’

নিতা রায় l নয়াদল

রাজধানী দলর েতট বাসনারই
কোনা পরীিা করা হব। ২০ নর
মধয দলত মদনক ১৮ হাজার কোনা
পরীিার লিযমাতা রাখা হয়ছ।
লসামবার দলর করানা পরিত নয়
সবদল মবঠক এমনটাই জানয়ছন
লকনীয় সর াষম নী অমত শাহ। আগামী
কয়কদনর মধয দলত মদনক
কোনার নমুনা পরীিার সংখযা লবশ
কয়ক গণ বাড়াো হব বলও
রববারই লঘাষণা করছলন তন।
লসই কাজ যাত লকানা রকম ঘাটত না
থাক লস বষয় ে য়াজনীয় পদিপর
পাশাপাশ কড়া নজর রাখার কথাও
বলছন শাহ।
এদনর মবঠক দল সহ সংলি
উতরেদশ ও হরয়ানার কছ অংশর
(নযাশনাল কযাপটাল রজওয়ন বা
এনসআর) কোনা পরিত এবং তা
লোকাবলায় কী কী পদিপ করা হব
লস বষয়ও আোচনা হয়ছ। লসখান
বতম ান পরিত রাজনীত করার জনয
রাজনীত নয়, বরং সবাই মল একজাট
হয় করানা লমাকাবলায় নামার বাতাই
দয়ছন লকনীয় সরাষমনী। এ েসে
তন জানয়ছন, “দলর করানা
সংকম ণর পরিত নয় দলর সমস
রাজনতক দলর সে মবঠক করলাম।
এই সময় সব দলক রাজনতক লদষ
ভÓল গয় েধ ানমনী লমাদজর লনতåত
দলর জনতার হতাথ কাজ করত
হব। সব দল একজাট হয় কাজ করল
জনতার মধয বশাস বৃদ পাব এবং
করানার বরদ লড়াইয়র শিও
বাড়ব।” এদনর মবঠক দলর
শাসকদল আম আদম পাট, কংগস,
বজপ সহ সমাজবাদী পাট ও বহজন

সমাজ পাটর ে তনধরাও ছলন।
রাজধানী দলর করানা পরিত
সামাল দত েধ ানমনীর নরন লমাদর
নদশ আগই কাজ শর কর
দয়ছলন শাহ। পরপর ’দন
মবঠকর পর এ দন কাযত মাঠ লনমই
পড়লন তন। রাজধানী এলএনজপ
হাসপাতাল পরদশন চল যান শাহ।
লসখান করানা লমাকাবলার জনয
পরকাঠামা লকমন রয়ছ তা খতয়
লদখন। এমনক করানা পরীিার জনয
কী বযবিা রয়ছ তা লদখত লযাবও
হাজর হয় যান শাহ।
লকনীয় সরাষমনীর এই হাসপাতাল
পরদশন যাওয়া তাৎপযপূণ। লদশ
করানা পরিত শর হওয়ার পর এই
েথম লকনীয় সরাষমনী লকানও
হাসপাতাল পরদশন করলন। পর এ
বষয় শাহ টÓইট কর জানয়ছন,
‘এলএনজপ হাসপাতাল গয়ছলাম।
লসখান চকৎসক ও কতåপির সে
করানা লমাকাবলার বষয় বসারত
আলাচনা হয়ছ। করানা লমাকাবলার
জনয হাসপাতালর েসত খতয়
লদখছ।” রাজধানীর করানা পরিত
উদগজনক হয় ওঠার পরই েধ ানমনী
তার বশস লসনাপত শাহ–লক দল

অনল আমানর ১২০০ লকাট
আদায় করত চায় লসট বযাি

মুমই : অনল আমানর ট বযিগত
গযারানর ১,২০০ লকাট টাকা আদায়
করত চলছ লসট বযাি অফ ইনয়া
(এসবআই)।
রলায়ি
কমউনকশনস লমটড ও রলায়ি
ইনফাটল লমটডর হয় এসবআই
লথক এই ঋণ নয়ছলন অনল।
আদালতর ওয়বসাইট লথক জানা
গয়ছ, গত বৃহসতবার নযাশনাল
ল¨মান ল টাইবুযন াল (এনসএলট)
আবদন করন অনল আমান।
তারপরই এই ঋণ লমটাোর জনয
বযিগত গযারান লদওয়ার কথা জানান
তন। এই বৃহসতবারই তাঁক এ
বষয় জবাব দত হব।
এর আগও এই ধরনর সমসযায়

পড়ছলন এশয়ার ধনীতম শলপত
মুকশ আমানর ভাই অনল। তখন
লশষ মুহ ত
  তাঁর হয় টাকা দয়ছলন
মুকশ।
ফল জামন পান ৬০ বছর বয়স
অনল। লজল যাওয়ার হাত লথকও
লরহাই লমল। সংবাদ সংিা সূত খবর,
লদউলয়া আইন অনুসার অনলর
লথক ১২০০ ল¨ট টাকা আদায়
করত চাইছ এসবআই।
অনল
আমানর
মুখপাত
জানয়ছন, বযিগত ঋণ ছল না।
রলায়ি কমউনকশনস লমটড ও
রলায়ি ইনফাটল লমটডর হয়
তন এসবআই লথক এই ঋণ
নয়ছলন।
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অযািস বযাঙ

দখল বজপ
(সাবর সমি)

(সকউরট ইনারস এনফাসমন রলস ২০০২—এর রল ৮(১)—এর সহত পঠত সংযাজনী ৪ অনুযায়ী)

লযহতÓ সকউরটাইজশন অযান রকনসাকশন অফ ফনািয়াল অযাসটস অযান এনফাসমন অফ সকউরট ইনারস অযাক ২০০২—এর অধীন অযািস বযাি লঃ—এর
অনুমাদত অফসার হসাব নম সািরকারী সকউরট ইনারস (এনফাসমন) রলস ২০০২—এর রল ৩—এর সহত পঠত ১৩(১২) ধারার অধীন অপত িমতা েয়াগ
কর উি বজির তারখ লথক ৬০ দনর মধয বজিত উলখত অথাি তৎসহ চÓি হার সুদ এবং লপনাল সুদ, চাজ, খরচ ইতযাদ পরশাধ করত
ঋণগহীতা/গণ/জামনদাতা/গণক আহান জানয় একট ডমান লনাটশ ইসুয করছন।
ঋণগহীতা/গণ/জামনদাতা/গণ অথাি পরশাধ করত বযথ হওয়ায় এতদারা নদষভাব ঋণগহীতা/গণ/ জামনদাতা/ গণ এবং জনসাধারণক লনাটশ লদওয়া হে লয
নমসািরকারী এখান পর উলখত তারখ উি রলসর রল ৮—এর সহত পঠত উি অযাকর ১৩(৪) ধারার অধীন তার উপর অপত িমতা েয়াগ কর এখান নম
বণত সমতর দখল নয়ছন।
নদষ ভ
 াব ঋণগহ ীতা/গণ/জামনদাতা/গণ/এবং জনসাধারণক এতদারা সম তর সে ললনদন না করত বলা হে। এবং উি সম ত নয় লকানওরকম ললনদন করল তা বজ িত
উলখত অথাি তৎসহ সুদ এবং ডমান লনাটশর তারখ লথক লপনাল সুদ, চাজ, খরচ ইতযাদ অযািস বযাি লঃ—এর চাজ সাপি হব।
সকওরড অযাসট উদার করত পাপবয সময়র মপিত সারফারস অযাক ২০০২—এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)—এর নয়মাবলী অনুযায়ী ঋণগহীতার দৃি আকষণ করা হে।

কঃ
নং

মশণবদ বজাপন
মহল লাইন-এর নমর

৯৮৩০২৫৯১১৩
৯৮৩৬৭২৬৪৬৪

ঋণগহীতা/জামনদাতার নাম
এবং ঠকানা

১. ১. শী শাননু ভটাচায
পতা—েয়াত ভবানীশির ভটাচায
২. শীমত মমৗসুম ভটাচায
সামী—শাননু ভটাচায
উভয়র ঠকানা : সৃজন পাল চাদন
লমাড়, উলাস, ফযাট নং ২স, বধমান,
পন—৭১৩১০৩
এছাড়াও : টল অযাপাটমন, ৩য় তল,
ফযাট নং এ—২০৩, বক—এ, ২২৫, এন এস
স লবাস লরাড, লপাঃ অঃ নাকতলা, থানা—
লনতাজ নগর, ওয়াড নং ৯৮, কলকাতা—
৭০০০৪৭
তারখ : ১৬.০৩.২০২০/ সান : কলকাতা

সাবর সমির ববরণ
(সকওরড অযাসট)
দিণ ২৪ পরগণা, থানা—পূব  যাদবপুর, বতম ান লনতাজনগর,
লেমসস নং ২২৫ লনতাজ সুভাষচন লবাস লরাড, কলকাতা—
৭০০০৪৭, ওয়াড নং ৯৮, কলকাতা মউনসপযাল
কপারশনর অধীন আনুমানক োয় ১০০ বঃ ফÓঃ মাপর কার
পাকংয়র জায়গা (ছাদর নচ) সহ সুপার বলআ
 প এরয়াত
কমবশ ৯৭০ বঃ ফÓঃ মাপর (টাইলস ফনশ) বক—এ, ৩য়
তল, এ—২০৩ নামািত একট ফযাট, তৎসহ অবভাজত
সমানুপাতক অংশর জম। উি অযাপাটমনট ২ট লবডরম,
একট লভং কাম ডাইনং রম, ১ট রানাঘর, ২ট লশৗচালয় এবং
২ট বযালকন। সমগ জমর চতÓসী মা : উত র : এন এস স লবাস
লরাড, দিণ : ২২৫এ, এন এস স লবাস লরাড, পূব : টাল
নালা, পিম : লেমসস নং এন এস স লবাস লরাড।

আজ মছাটপদায়
হট লস

দঙল


জ সনমায় মবলা ১১.৪০-এ
জলসা মুভজ
সকাল ১১.০০ : জও পাগলা
পুর ২.১০ : সাত পাক বঁাধা
বকল ৫.১০ : লোত
রাত ৮.০০ : বারদ
জ বাংলা সনমা
সকাল ৯.০০ : বকল লোরর সষ
ফÓল
পুর ১২.০০ : জীবন সাথী
পুর ৩.৩০ : লোলমাল
সনযা ৬.০০ : গরদিণা
রাত ৯.৩০ : কলিনী কিাবতী
আকাশ ৮
পুর ২.০৫ : দতা
কালাস বাংলা
 া
পুর ২.০০ : শতত
রাত ৯.০০ : রা আিল
সার মোি
সকাল ১০.২০ : নায়ক

পঁা জ মদ মখ পা বা ড়া ন

শবমালা

এ. স. মাকট বিং, ৫ম তল, ১, মশিপয়ার সরণী, কলকাতা — ৭০০ ০৭১

সামলানার দায়ত লদন। উলখয,
রাজযগলর মধয লোট সংকমতর
সংখযার নরখ মহারাষ ও তামলনাড়র
পরই রয়ছ দল। লসখান এখন লোট
কোনা আকান ৪১ হাজারর লবশ।
মৃতÓয হয়ছ এক হাজার ৩২৭ জনর।
সমত লয তথয সামন এসছ তা
আরও উদগজনক। তাত বলা হে,
৩০ লম লথক ১১ নর মধয দলত
সংকমণর হার ২১ শতাংশ লবড়ছ।
সুি হয় ওঠার হারও ৮ শতাংশ কম
গয়ছ। এই সবকছ লদখার পরই
লকন দলর বষয় পদিপ গহণর
কাজ শর করছ।

ক) মনাটশর তারখ অনুযায়ী বকয়া অথাঙ
খ) ডমান মনাটশর তারখ
গ) দখলর তারখ

ললান এ/স নং
পএইচআর০২১৩০১০৫৪৯১৪—এর
অধীন ০৯.০১.২০২০ তারখ অনুযায়ী
চÓির সমাি অনুযায়ী বকয়া অথাংক
টাঃ ৩৩,৬৮,৯২৭/— মাত
(০৯.০১.২০২০ তারখ পযন সুদ সহ
অথাংক)
খ) ০৯.০১.২০২০
গ) ১২.০৬.২০২০
অনুমাদত অফসার/অযািস বযাঙ লমটড

বশদ সদান মেলবার ২ ই আষাঢ় ১৬
ন। সূযাদয় ঘ ৪/৫৫/৪৭ সূযাস ঘ
৬/১৮/৩৩। তথ (মজযষ কৃষপি) দশমী
দং ১/৫৩ োতঃ ঘ ৫/৪১। অশনী
অহারাত। করণ বৃষ োতঃ ঘ ৫/৪১ পর
বব রাত ঘ ৬/৪৬। বারবলা ঘ৬/৩৬ গত
ঘ৮/১৬ মধয পুনঃ ১/১৭ গত ২/৫৭
মধয। গপপস দশমী োতঃ ঘ৫/৩০/৪৭।
অশনী নিত অহারাত। লশাভনযাগ
ঘ২/৩৪/৪৮। বৃষ করণ োতঃ ঘ
৫/৩০/৪৭ লথক বব করণ। শভকম োতঃ
ঘ ঘ৫/৩০/৪৭ লথক আরাগযসান।
ইসলাম পিকা মুং ২৩ শওয়াল।

মসানা রপার দর
পাকা লোনা- (প ত ২৪ কযারট)
গহনা লোনা— (প ত ২২ কযারট)
হলমাক লোনা— (প ত ১০ গাম)
রোর বাট —(১ মকজ হসাব)
খুচো রো — (১ মকজ হসাব)
(এরসঙ জএসট মযাগ হব)

৪৭,৬২০
৪৫,১৮০
৪৫,৮৬০
৪৭,৪২০
৪৭,৫২০

মশয়ার সূচক
SENSEX
CNX NIFTY

33228.80▼-552.09
9813.70▼-159.20

দাম (বাজার বনর সময়)

ADANIPORTS
ASIAN PAINT
AXIS BANK
BAJAJ-AUTO
BAJAJ FINSV
BAJAJ FINANCE
BHARTI AIRTEL LTD
BPCL
BRITANNIA
CIPLA LTD
COAL INDIA
DRREDDY
EICHER MOTOR
GAIL (INDIA) LTD
GRASIM
HCL TECH LTD
HDFC
HDFC BANK LTD
HEROMOTOCO
HINDALCO INDUS LTD
HINDUNILVR LTD
ICICI BANK LTD
INDUSIND BANK
INFRATEL
INFY
IOC
ITC
JSW STEEL
KOTAK BANK
LT
M&M
MARUTI
NESTLE INDIA
NTPC
ONGC
POWERGRID
RELIANCE
SBIN
SREECEM
SUNPHARMA
TATA MOTORS
TATA STEEL
TCS
TECHM
TITAN
ULTRACEMCO
UPL
VEDL
WIPRO
ZEEL

340.00
1,617.00
389.70
2,732.10
5,108.00
2,353.80
549.90
361.20
3,355.00
642.50
132.35
4,007.65
16,525.00
99.90
584.50
579.25
1,752.00
951.75
2,348.00
146.40
2,079.50
331.15
490.40
222.80
688.05
86.10
187.50
183.55
1,250.00
903.95
510.00
5,486.05
16,400.00
93.30
84.05
163.55
1,612.30
173.55
22,082.25
484.15
100.65
306.20
2,036.20
547.00
947.05
3,735.00
406.40
102.40
213.30
165.60

ভারতীয় মুদায়

১ ডলার
১ ইউো
১ পাউন
১ ইয়ন

` ৭৬.০৪
` ৮৫.৯০
` ৯৫.২৪
` ০.৬৫

